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SÚMULA DA 215ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO – COA-
CAU/MG  

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 19/05/2021  

LOCAL: Videoconferência 

HORÁRIO: 09h30 – 17h00 (conforme convocação) 

2. PARTICIPAÇÃO: 

COORDENAÇÃO  Elaine Saraiva Calderari, Coordenadora da COA-CAU/MG                                                  

TIPO DE REUNIÃO Ordinária 

ASSESSORIA  Rita Gomes Lopes, Gerente de Planejamento e Gestão Estratégica do CAU/MG 

PARTICIPANTES 
CONVOCADOS 

Nome Cargo/função 

Elaine Saraiva Calderari Coordenadora COA-CAU/MG 

Maria Carolina Mesquita de Paula Coordenadora adjunta COA-CAU/MG 

Carlos Eduardo Rodrigues Duarte Membro Titular COA-CAU/MG 

Sérgio Myssior Membro Titular COA-CAU/MG 

3. PAUTA DA REUNIÃO 

VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM:   
Registra-se a presença de todos os membros convocados para esta reunião de comissão, que confirmaram 
presença. 
  
DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE SÚMULA: 
A Súmula da 214ª reunião foi apreciada pelos membros da COA-CAU/MG, durante a 215ª. reunião 
ordinária. 
  
COMUNICADOS: 
A assessora Rita apresentou o Ofício circular nº 031/2021-CAU/BR, de 13 de maio de 2021, com o assunto: 
Pauta do IV Encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF (Ref: Protocolo SICCAU nº 1310165/2021). 
Relatou que a Presidente Edwiges Leal indicou para participarem do referido encontro: a coordenadora 
Elaine Calderari, a assessora Rita e ela própria, como presidente. 
  

ORDEM DO DIA: 
1. Apreciação e aprovação da súmula da 214ª Reunião da COA.  
2. Contribuições da COA para a elaboração do Plano de Ação 2021-2023. 
3.  Elaborar programa de integridade e transparência, e monitorar o cumprimento da LAI, considerando os 
princípios relacionados às temáticas de equidade e representatividade. 
4.  Responder pedidos de esclarecimento sobre editais de patrocínio ou tomar outras providências cabíveis. 
5.  Tratativas sobre a campanha em formato de diálogo – podcast. 
6. Acompanhar e promover junto à Geplan ações que permitam a aproximação institucional necessária 
para criação de uma Frente Parlamentar Estadual pela Valorização da Arquitetura e Urbanismo em Minas 
Gerais. 
7. Formatar Edital de Patrocínio na modalidade Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas, a partir de 
diretrizes a definir pelo CEAU-CAU/MG. 
8. Formatar Edital de Patrocínio na modalidade Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social 
(ATHIS), a partir de diretrizes a definir pela CATHIS. 
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   4. DETALHAMENTO DOS ASSUNTOS A SEREM TRATADOS 

ITEM DE PAUTA 4.1. Apreciação e aprovação da súmula da 214ª Reunião da COA. 

DESENVOLVIMENTO 
 

Não houve solicitação de alteração na minuta da súmula, encaminhada 
previamente pela assessora Rita aos membros da COA. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

A Súmula da 214ª. Reunião Ordinária da COA-CAU/MG foi devidamente 
aprovada, por unanimidade, e estará disponível no Portal da Transparência 
desta autarquia. 

ITEM DE PAUTA 
4.2. Contribuições da COA para a elaboração do Plano de Ação 2021-2023. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
 

Os membros desta comissão debateram sobre as sugestões de ações 
encaminhadas à COA, pela Geplan, com base nas respostas recebidas através 
do formulário de pesquisa, que foi disponibilizado para consulta pública durante 
o mês de abril de 2021. Para a COA foram encaminhadas 04 (quatro) sugestões, 
todas elas elaboradas por conselheiros do CAU/MG. 
Em seguida, os membros propuseram novas ações, que foram incorporadas ao 
plano de trabalho que esta comissão já havia elaborado através da Deliberação 
DCOA-CAU-MG n° 211.3.3.2021. 
Ao final, todas as 19 (dezenove) ações propostas pela COA para o triênio 2021-
2023 foram listadas e organizadas na planilha padrão que compõe o Plano de 
Ação do CAU/MG. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS: 

Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 215.3.2/2021. 

ITEM DE PAUTA 
4.3. Elaborar programa de integridade e transparência, e monitorar o 
cumprimento da LAI, considerando os princípios relacionados às temáticas de 
equidade e representatividade. 

DESENVOLVIMENTO 
 

Os membros desta comissão se propuseram a fazer estudos sobre modelos 
existentes, a fim de elaborar o conteúdo. Solicitaram à assessora Rita a 
elaboração de uma minuta sobre o assunto e agendamento de reunião com 
Gerjur, GAF e Gergel, se possível, antes da próxima reunião ordinária. 
 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Não houve encaminhamento de deliberação. 

ITEM DE PAUTA 
4.4. Responder pedidos de esclarecimento sobre editais de patrocínio ou 
tomar outras providências cabíveis. 

DESENVOLVIMENTO 
 

Não surgiram novos questionamentos a serem respondidos por esta comissão. 

9. Formatar Edital de Patrocínio conforme diretrizes da CPUA. 
10. Solicitar reunião extraordinária para elaboração de editais de patrocínio. 

 

ENCERRAMENTO: 
 A 215ª reunião foi encerrada às 13h00. 
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DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Não houve encaminhamento de deliberação. 

ITEM DE PAUTA 
4.5. Tratativas sobre a campanha em formato de diálogo – podcast. 

DESENVOLVIMENTO 
 

Ainda não foram gravados os podcasts, mas os membros desta comissão se 
comprometeram a realizar suas respectivas gravações no mês subsequente. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Não houve encaminhamento de deliberação. 

ITEM DE PAUTA 

4.6. Acompanhar e promover junto à Geplan ações que permitam a 
aproximação institucional necessária para criação de uma Frente Parlamentar 
Estadual pela Valorização da Arquitetura e Urbanismo em Minas Gerais. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

Foi informado pela assessora Rita que a Geplan aguarda uma possível 
nomeação de um assessor que possa conduzir esta atividade. Por enquanto não 
há previsão. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Não houve encaminhamento de deliberação. 

ITEM DE PAUTA 
4.7. Formatar Edital de Patrocínio na modalidade Entidades Estaduais de 
Arquitetos e Urbanistas, a partir de diretrizes a definir pelo CEAU-CAU/MG. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

Esta comissão não recebeu, até esta data, nenhuma deliberação ou protocolo 
contendo as diretrizes para a elaboração deste edital.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Não houve encaminhamento de deliberação. 

ITEM DE PAUTA 

4.8. Formatar Edital de Patrocínio na modalidade Assistência Técnica para 
Habitação de Interesse Social (ATHIS), a partir de diretrizes a definir pela 
CATHIS. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

Esta comissão não recebeu, até esta data, nenhuma deliberação ou protocolo 
contendo as diretrizes para a elaboração deste edital. Entretanto, sabe-se que 
o assunto foi deliberado na reunião plenária ocorrida no dia 18 de maio e, 
portanto, a demanda será protocolada nos próximos dias para esta comissão. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Não houve encaminhamento de deliberação. 

ITEM DE PAUTA 
4.9. Formatar Edital de Patrocínio conforme diretrizes da CPUA. 
 

DESENVOLVIMENTO 
 

Esta comissão não recebeu, até esta data, nenhuma deliberação ou protocolo 
contendo as diretrizes para a elaboração deste edital. Entretanto, sabe-se que 
o assunto foi deliberado na reunião plenária ocorrida no dia 18 de maio e, 
portanto, a demanda será protocolada nos próximos dias para esta comissão. 

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Não houve encaminhamento de deliberação. 

ITEM DE PAUTA 
4.10. Solicitar reunião extraordinária para elaboração de editais de patrocínio. 
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DESENVOLVIMENTO 
 

Tendo em vista a necessidade de elaboração dos editais de patrocínio, cujas 
diretrizes foram aprovadas na reunião plenária ocorrida em 18 de maio, e que 
este assunto demanda um longo período para sua execução, os membros desta 
comissão solicitaram convocação para uma reunião extraordinária, a realizar-se 
no dia 09 de junho, por videoconferência, no horário das 09h00 às 17h00. 
A fim de otimizar o tempo para a reunião extraordinária, os membros se 
propuseram a estudar, em duplas, editais anteriores semelhantes, referentes 
aos temas de ATHIS e Política Urbana e Ambiental.  

DELIBERAÇÕES E 
ENCAMINHAMENTOS 

Deliberação DCOA-CAU/MG Nº 215.3.10/2021. 

5. OUTROS ASSUNTOS 

Não foram abordados outros assuntos. 
 

 

 
Elaine Saraiva Calderari                   ____________________________________          

Coordenadora da COA-CAU/MG                                                  
 

Maria Carolina Nassif Mesquita de Paula       ____________________________________  

Coordenadora-adjunta da COA-CAU/MG 
 

Sérgio Myssior                                                      ____________________________________  

Membro da COA-CAU/MG 
 
Carlos Eduardo Rodrigues Duarte                     ____________________________________ 

Membro da COA-CAU/MG 
 
 
 
Considerando a Portaria Normativa nº 01/2021 do CAU/MG e, ainda, a necessidade de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do 
Plenário, convidados e colaboradores do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais – CAU/MG, e a implantação de reuniões 
deliberativas virtuais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações acima prestadas, tendo sido aprovado o presente documento em 
reunião gravada e com a anuência dos membros da Comissão de Organização e Administração do CAU/MG.  

 
 
Rita Gomes Lopes                                                                         
Assessoria COA-CAU/MG             
 

6. ENCERRAMENTO 

Às 13h00min, tendo sido o que havia a ser tratado, a Coordenadora Elaine Saraiva Calderari encerrou a 
215ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização e Administração do CAU/MG. Para os devidos fins, foi 
lavrada esta Súmula que segue assinada pelos participantes convocados da reunião, e pela assessora Rita 
Gomes Lopes. 
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